
 

Οι εκλογές του Νοεμβρίου του 2022 ανήκουν πια στο παρελθόν. Όλοι όσοι σταθήκαμε πιστοί 

στις επάλξεις αυτής της παράταξης όλα αυτά τα χρόνια, πιστοί στις αρχές μας, για δεοντολογία και 

δημοκρατική έκφραση, το ελάχιστο που νιώθουμε μέσα μας είναι ευγνωμοσύνη και συγκίνηση. Μια 

παράταξη που σε πείσματα των καιρών και πολλές άλλες εχθρικές ή «φίλιες» επιθέσεις, παρεμβάσεις, 

διαρροές προς «ανεξάρτητους», «αδέσμευτους», «ακομμάτιστους», και πολλά άλλα «α……»,  

κατόρθωσε να παραμένει  στην επικαιρότητα δίνοντας δυναμικό παρόν. Να τα ξεκαθαρίζουμε: Μια 

παράταξη που ουσιαστικά ανήκει εκεί που ανήκε πάντα, μια παράταξη που έχει τις ρίζες, που εκφράζει 

και εκφράζεται από τον κεντρώο χώρο, τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Για τα αποτελέσματα των 

εκλογών, την ανάλυση, την εξήγηση, αλλά και τα ληφθέντα -αναμφισβήτητα- μηνύματα θα 

επανέλθουμε μίαν άλλη στιγμή λίαν συντόμως…  

Προέχει τώρα το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ 14/11- 17/11/2022, 

αλλά και οι Εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στις 24/11/2022. Δύο εξαιρετικά κρίσιμες 

αναμετρήσεις για το μέλλον του Συνδικάτου μας αλλά και της παράταξής μας.  

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, σας διαβεβαιώνουμε πως θα είμαστε παρόντες στην πρώτη 

γραμμή -με τη στήριξή σας- και την επόμενη ημέρα, ενωμένοι, δυνατοί, σε πρωταγωνιστικό ρόλο, 

εγγυητές των θεσμικών οργάνων, ως οι απόλυτοι ρυθμιστές.  

Αυτή τη στιγμή θωρακίζουμε όλοι τη συσπείρωση του χώρου μας, κλείνουμε τ’ αυτιά μας 

στους «αναλυτές» και τα παπαγαλάκια, ξεκαθαρίζουμε σε κάθε έναν ξεχωριστά πως το μόνο μέλημά 

μας είναι η ισχυρή εκπροσώπηση στα επερχόμενα γεγονότα παραπάνω. Ξεκαθαρίζουμε προς πάσα 

κατεύθυνση: Καμία μετασυνεδριακή συνεργασία δεν έχει συμφωνηθεί και όλα όσα έχουν 

διαδραματιστεί ως τώρα και θα συμβούν άμεσα  θα τεθούν τόσο υπόψιν, όσο και επί τάπητος.    

Τέλος οφείλουμε  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ & ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ:  

• στους συναδέλφους που εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους την παράταξη και τους υποψηφίους 

μας,  

• σε αυτούς τους 58 υποψηφίους μας που δεν φοβήθηκαν ούτε χθεσινούς, ούτε σημερινούς, δεν 

ζήτησαν αντάλλαγμα, και συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιό μας, 

• σε όλους αυτούς που εργάστηκαν και Σαββατοκύριακα ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν 

αυτές οι πρωτόγνωρες  εκλογές,  

• στον πρόεδρο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής για τις αστείρευτες αντοχές τους, 

• σε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην κορυφαία έκφραση της 

Δημοκρατίας και της Συλλογικότητας, 

• σε όλες τις παρατάξεις, τους υποψηφίους για το πρωτόγνωρο (καθώς δεν θύμισε καθόλου το 

πρόσφατο παρελθόν) άψογο κλίμα των εκλογών. 

 Καλή δύναμη σε όλους. 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 
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